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Cuvânt înainte pentru lider
Este timpul ca TU să STRĂLUCEȘTI!
Suntem încântate că tu ai o inimă pentru tinerele din comunitatea ta! glittr crede că fiecare fată este creația frumoasă a lui 
Dumnezeu și că El are un scop și un plan pentru fiecare dintre ele.

Ca femei, ne putem aminti cum era viața când eram adolescente și toate frământările care vin odată cu relațiile, identitatea, 
prieteniile, școala, familia, credința și multe altele. Mereu mi-am dorit să fi avut pe cineva care să mă ghideze, să mă 
încurajeze și să-mi răspundă la multele întrebări pe care le aveam despre viață. Ca glittr, vedem cât de important este să 
existe femei care să ajute adolescentele din România și să le ofere sprijin, speranță și dragoste.

1 Tesaloniceni 5:11 spune „De aceea, încurajați-vă unii pe alții și întăriți-vă unii pe alții, așa cum, de fapt, și faceți.” Ne 
dorim ca fetele să vină împreună într-un mediu sigur și iubitor în care nu numai să audă despre adevărul lui Dumnezeu, dar 
și să aibă oportunități de a vorbi despre deciziile importante din viață. Astăzi, multe fete caută sfaturi la prieteni, media și în 
lume, de aceea vrem să fim disponibile să le dăm sfaturi după Cuvântul și Adevărul lui Dumnezeu.

Suntem aici să te încurajăm și să te echipăm pe măsură ce investești în fetele din comunitatea ta. Credem în tine și de abia 
așteptăm să auzim cum lucrează Dumnezeu în regiunea ta.

Fii o reflexie a luminii și a iubirii Lui pentru ceilalți... Fii o fată glittr!

Cu drag,

Echipa glittr
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CE ESTE O FATĂ GLITTR?
O fată glittr își găsește identitatea și încrederea în Hristos și STRĂLUCEȘTE în lume.

CE ESTE GLITTR? 
Glittr este un program pentru a inspira și a încuraja adolescentele din România să crească în credință. Glittr este pentru fetele 
ce au între 13-18 ani și este condus de către femei care caută să-L onoreze pe Hristos, în timp ce oferă sprijin și călăuzire. 
Ca femei, toate ne amintim cum era viața când eram adolescente. Adolescența vine împreună cu stres și presiuni. Dorința 
noastră este să modelăm ceea ce înseamnă să fii o femeie a lui Dumnezeu și ca fiecare fată să știe că Dumnezeu o iubește 
și că are un plan pentru fiecare!

 Inspirăm și încurajăm fetele prin…
• Evenimente periodice
• Grupuri mici
• Mentorare
• Resurse creștine online

Oferim aceste oportunități ca fetele să se distreze, să fie libere să fie ele însele, să pună întrebări, să-și aducă prietenii, să fie 
încurajate și să știe că nu sunt singure ci, de fapt, sunt iubite foarte mult. Vrem să vedem fetele adolescente devenind fete 
glittr!!! 

MISIUNE
Să inspirăm și să încurajăm adolescente din România să crească în credință.

VIZIUNE
Să vedem adolescente care își trăiesc vieța ca o reflexie a luminii lui Dumnezeu și a iubirii sale pentru ceilalți. 

SCRIPTURĂ
„Lumina luminează în întuneric și întunericul n-a învins-o” - Ioan 1:5

MĂRTURISIRE DE CREDINȚĂ
Noi credem în…
• Sfânta Scriptură dată de Dumnezeu, care este de inspirație divină, infailibilă, este de încredere și în autoritatea Sa 

supremă în toate lucrurile legate de credință și comportament...
• Un Dumnezeu, compus din 3 persoane: Tată, Fiu și Duhul Sfânt...
• Domnul nostru Isus Hristos, care este Dumnezeu întrupat, născut din fecioară, a trăit o viață umană fără de păcat, a 

înfăptuit miracole divine, a murit în locul nostru ca să ne ispășească păcatele, a fost înviat, a fost înălțat, iar acum este 
mijlocitorul nostru și se va întoarce în putere și glorie...

• Mântuirea omului pierdut și păcătos prin sângele vărsat de Domnul Isus Hristos, prin credință, nu prin fapte, și 
regenerarea făcută de către Duhul Sfânt...

• Duhul Sfânt, care locuiește în credincios și îi permite acestuia să trăiască o viață sfântă, să-L mărturisească și să 
lucreze pentru Domnul Isus Hristos...

• Unitatea duhului tuturor credincioșilor, Biserica, Trupul lui Hristos...

• Învierea atât a celor mântuiți, cât și a celor pierduți; cei mântuiți vor trăi, iar cei pierduți vor fi condamnați.

Despre glittr
Este timpul ca TU să STRĂLUCEȘTI!
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CE ESTE UN GRUP GLITTR?
Un grup glittr este format din unul sau mai mulți lideri și fete de vârste apropiate (13-15, 16-18 ani) care se întâlnesc în 
diferite locuri (biserică, acasă, centru comunitar, altele). Grupul poate fi condus în biserică, fiind o slujire pentru fete, poate fi 
o slujire de outreach, un grup sau poate fi condus de acasă.

Un grup glittr este un grup de femei și fete care se întâlnesc cel puțin o dată pe lună (sugerăm o dată la două săptămâni). 
Acesta este un timp în care fetele și liderele vorbesc despre lucrurile cu care fetele se confruntă în viața de zi cu zi și aud 
adevărul lui Dumnezeu. Glittr pune la dispoziție un curriculum și resurse pentru a te ghida pe măsură ce conduci grupul tău 
glittr.

DE CE SĂ ÎNCEPI UN GRUP GLITTR?
Glittr crede că fiecare fată este o creație frumoasă a lui Dumnezeu și că El are un plan minunat pentru ea!

Ca femei, ne amintim cum era viața în adolescență și de luptele care veneau împreună cu relațiile, identitatea, prieteniile, 
școala, familia, credința și multe altele. Sunt multe fete care-și doresc să fi avut pe cineva care să le ghideze, încurajeze și să 
le răspundă la multele întrebări legate de viață. Ca glittr, vedem cât de important e ca femeile să vină alături de adolescenetele 
din România și să le ofere sprijin, speranță și dragoste.

CUM TE ECHIPEAZĂ GLITTR SĂ CONDUCI:
Ca lideră glittr, vei primi …
• un telefon sau e-mail lunar din partea unui membru glittr
• un tricou glittr

Și acces la următoarele resurse pe site-ul nostru:
• lecțiile glittr pentru grupuri mici     
• resurse pentru mentorare/ucenicizare
• idei pentru proiecte sociale sau de outreach în comunitate
• resurse suplimentare

GHID SAU SUGESTII PENTRU GRUPUL TĂU GLITTR :
• Alege lidere care sunt exemple bune în toate domeniile. Creează reguli sau așteptări pentru grupul tău.
• Clădește încrederea dintre fete și lider. Fii prezentă la întâlniri - fetele sunt motivul pentru care vă întâlniți.
• Ascultă. Nu permite ca altcineva să vorbească sau să întrerupă când cineva vorbește. Păstrează legătura cu fetele din 

grupul tău în timpul săptămânii (prin mesaje, apeluri, Facebook, etc)
• Încurajează fetele cât de mult poți - nu poți să le încurajezi niciodată prea mult! Respectați-vă una pe alta și spațiul 

personal și limitele stabilite de fiecare.
• Încearcă să incluzi cât mai multe fete în discuții. Încurajează fetele ca în timpul întâlnirilor să-și pună telefonul pe 

silențios sau să îl închidă.
• Roagă-te pentru și împreună cu fetele din grupul tău la fiecare întâlnire. Fii pregătită pentru fiecare întâlnire.
• Fă tot ce poți pentru a crea un mediu plăcut și primitor pentru grupul tău. Fii primitoare de oaspeți și fii un exemplu 

pentru fete.
• Distrați-vă!!

Despre glittr
Este timpul ca TU să STRĂLUCEȘTI!
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EVENIMENTE
Organizăm evenimente periodice pentru fete cu vârsta între 13-18 ani, pentru a le încuraja și a le inspira în viața de zi cu 
zi. Creăm un mediu în care fetele să se simtă în siguranță, binevenite, iubite și încurajate. Vorbim despre diferite subiecte 
care sunt relevante pentru adolescente și care le ajută să învețe mai mult despre Dumnezeu și cum să facă față deciziilor și 
frământărilor zilnice. Abordăm aceste subiecte în moduri creative – muzică, videoclipuri, grupuri mici, discuții și vorbitori. Este 
încurajator să vedem fete din diferite școli, biserici și organizații petrecând timp împreună și distrându-se, legând noi prietenii.

CONTACT:
Email: info@glittr.ro

Website: www.glittr.ro

Despre glittr
Este timpul ca TU să STRĂLUCEȘTI!
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Adevărata identitate
Frumusete și Identitate,
Recuzită: jurnale, creioane/pixuri și markere

ACTIVITATE:
Jocul ”Prețul este corect” (Vezi Activitatea #1)

SCRIPTURĂ:
Apoi Dumnezeu a zis: “Să facem om după chipul Nostru, după asemănarea Noastră; el să stăpânească peste peștii mării, 
peste păsările cerului, peste vite, peste tot pământul și peste toate târâtoarele care se mișcă pe pământ.” Dumnezeu a făcut 
pe om după chipul Său, l-a făcut după chipul lui Dumnezeu; parte bărbătească și parte femeiască i-a făcut. Geneza 1:26-27 
VDCC

PUNCT DE DISCUȚIE: 
De ce nu putem pune un preț pe liderul nostru? De ce ar trebui ea să fie cumpărată? Deoarece ea are o identitate care-i dă 
mai multă valoare decât orice alt lucru din lumea aceasta: ea este făcută după chipul lui Dumnezeu!

De multe ori, ne simțim fără valoare din cauza oamenilor care încearcă să ne spună că nu avem valoare sau că nu putem face 
nimic. Alte ori, ne simțim lipsite de valoare pentru că o dăm în bară și lăsăm gândurile să ne consume și să ne convingă că 
nu valorăm nimic. Fă-ți curaj, pentru că avem o identitate care nu poate fi furată. Multe lucruri pot fi luate de la noi sau pot fi 
pierdute, dar identitatea noastră nu este unul dintre acele lucruri. Am fost făcute după chipul lui Dumnezeu, iar acest lucru nu 
va fi schimbat niciodată! Asta înseamnă că noi reprezentăm cine este Dumnezeu în inimile și viețile noastre. Am fost create 
să arătăm dragostea, răbdarea, compasiunea, frumusețea, bucuria, puterea, dreptatea Lui și multe altele! Satan este gelos 
pe identitatea noastră și încearcă să ne facă să o uităm din ziua în care ne-am născut, dar el nu ne poate lipsi de identitatea 
noastră. Pentru că ai fost făcută după chipul lui Dumenzeu, ai mai multă valoare decât orice din această lume; ești neprețuită!

DISCUȚIE ȘI RĂSPUNSURI:
Pune pe fiecare fată să scrie în jurnal despre cel mai recent moment în care s-a simțit fără valoare. „Ce s-a întâmplat? Cum 
te-ai simțit? Care erau gândurile tale?”

Apoi, fiecare fată va da jurnalul unei alte fete și va citi ce a scris cealaltă. Fiecare fată va 
scrie în josul paginii ce Dumnezeu ar vrea să le spună: Te-am creat după chipul Meu. Ești 
mai valoroasă decât orice altceva. Ești neprețuită.Te iubesc.

PROVOCARE:
În săptămâna următoare, de fiecare dată când începi să te gândești că nu ai valoare, uită-
te în jurnal și amintește-ți că ești creată după chipul lui Dumnezeu. Amintește-ți că ești 
neprețuită și iubită!

LECTIA

#1
,
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Fiica Regelui
Frumusete și Identitate,
Recuzită: oglinzi, ruj/markere pentru oglinzi, jurnale și pixuri

SCRIPTURĂ:
Uitaţi-vă la păsările cerului: ele nici nu seamănă, nici nu seceră și nici nu strâng nimic în grânare; și totuși Tatăl vostru cel 
ceresc le hrănește. Oare nu sunteţi voi cu mult mai de preţ decât ele? Matei 6:26 VDCC

PUNCT DE DISCUȚIE: 
Ai observat cum se comportă o fetiță când este cu tatăl ei? Nu se teme de nimic și este liberă să se joace și să fie bucuroasă. 
Știe că tatăl ei este mare, puternic și că o poate proteja de orice rău. Exact ca această fetiță, avem un tată care este mare, 
puternic și ne poate proteja de orice rău: Dumnezeu! Dumnezeu este stăpânul universului! Este Rege peste tot! În măreția Sa, 
Îi pasă de fiecare dintre noi. Ne-a creat pe fiecare după chipul Lui și ne iubește.Biblia se referă la Dumnezeu ca la Tatăl nostru 
și ne numește fii și fiice (1 Ioan 3:1).Gândește-te la lucrul acesta. Ești o fiică a Regelui Prea Înalt – Regele care domnește 
peste întreg universul! Și pentru că ești o fiică de Rege, valorezi atât de mult! Identitatea ta este asigurată pentru că ești o 
fiică frumoasă a Tatălui Ceresc care este mereu în control și care nu se schimbă niciodată!

DISCUȚIE:
Petrece acest timp discutând cu fetele despre cum lumea și experiențele pot cauza pierderea inocenței și afecta încrederea 
de sine. Acesta ar fi un timp bun de a spune o poveste personală care să ilustreze cum lumea a afectat crezul că ești o fiică 
a lui Dumnezeu, sau o poveste a altcuiva care să spună același lucru. Doar fii sinceră cu fetele despre cum e să fii o femeie 
în această lume, dar cât este de important să știi mereu a cui fiică ești.

Dacă este posibil, arată acest video: http://www.glittr.ro/frumusete-identitate/

Pune întrebări care să înceapă discuții. De exemplu:
• Odată cu înaintarea în vârstă, de ce credem tot mai puțin că suntem frumoase?
• Care sunt câteva dintre minciunile pe care lumea sau Satan încearcă să ni le spună legat 

de cine suntem noi?
• Care sunt adevărurile pe care Domnul și Cuvântul Său ni le spun legat de cine suntem?
* Scrie minciunile pe o oglindă și adevărurile pe altă oglindă.

REFLECȚIE:
Ia acest timp pentru a reflecta. Citește fiecare minciună și adevăr de pe oglinzi. Apoi, ia jurnalul și gândește-te la ceea ce crezi 
tu că ești. Ia acest timp pentru a scrie o rugăciune în jurnal. Dacă îți este greu să accepți frumusețea și adevărata ta identitate, 
spune-I Lui asta. Roagă-L să-Ți arate dragostea Lui și să te restaureze. Doar vorbește cu El.

RĂSPUNS:
Care sunt câteva moduri prin care putem continua să ne amintim de adevărata noastră identitate? (ex. Citind Curântul, 
rugăndu-ne, încurajându-ne una pe cealaltă, respingând minciunile altora/ale lumii).

* Din lucrurile pe care le-au ales fetele, provoacă-le să se concentreze pe 2 dintre ele în următoarea săptămână. 

LECTIA

#2
,
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Frumusetea vine din inimă,
Frumusete și Identitate,
** Pentru această săptămână, roagă fetele să vină îmbrăcate în cele mai frumoase haine pe care le au și 
să-și aducă aparatele foto.
* Pune scaune în formă de cerc pentru cea mai mare parte a lecției.

RECUZITĂ:
Hârtie glasată (roz sau roșie) tăiată sub forme de inimi și markere

ACTIVITATE:
Jocul „Modele de frumusețe” (Vezi Activitatea #2)

SCRIPTURĂ:
Domnul nu Se uită la ce se uită omul; omul se uită la ceea ce izbește ochii, dar Domnul Se uită la inimă. 1 
Samuel 16:7 VDCC

DISCUȚIE: 
1. Sunt frumoasă? Dacă nu, ce e în neregulă? (Făcând referire la înfățișarea liderului)
2. Ce standard ai când vine vorba de frumusețe? Cine spune că modul în care arăt nu este frumos?
3. Este frumusețea mereu în schimbare? Dacă da, cum ne sunt afectate viețile?
4. Ce ai spune dacă ai putea să fii considerată mereu frumoasă, fără să fie nevoie să cumperi hainele potrivite sau să ai 

machiajul potrivit?

PUNCT DE DISCUȚIE:
De multe ori, lucrurile care sunt definite ca fiind bune sau valoroase provin din ceea ce este popular sau „la modă” – orice 
spune media. Lumea se așteaptă să fim mereu stilate, să avem coafurile potrivite, să fim machiate frumos și să fim slabe. 
Frumusețea are un sens superficial, dacă ne luăm după lume, dar Biblia ne spune cu totul altceva despre frumusețe și 
ce este ea cu adevărat. Dumnezeu nu ne consideră frumoase în funcție de culoarea părului sau a pielii noastre. El nu ne 
consideră frumoase în funcție de tipul de haine pe care le purtăm. Nici nu ne consideră frumoase în funcție de greutatea sau 
de înălțimea noastră. Domnul ne iubește indiferent de cum suntem noi și ne vede frumoase pentru că El se uită la inimile 
noastre (fă referire la Scriptură). În timp ce lumea este ocupată să determine dacă suntem frumoase sau nu, bazat pe modul 
în care ne îmbrăcăm sau cum arătăm, Domnul ne zâmbește pentru că El cunoaște și ne vede adevărata frumusețe. El știe că 
tu ai fost și vei fi mereu frumoasă. Ești capodopera lui Dumnezeu și ai o inimă plină de dragoste, har și frumusețe. Așadar, 
indiferent de hainele pe care le porți, greutatea ta sau modul în care arăți – să știi că mereu vei fi cu adevărat frumoasă.

Răspuns & Rugăciune: 

Roagă pe fiecare fată să scrie pe inima ei de hârtie: „Frumusețea vine din inimă”. Pot scrie asta cum vor și pot decora inimile 
după placul lor. Scopul este ca ele să poată lua inima cu ele, ca să le amintească că frumusețea nu se află în afară, ci vine 
dinăuntrul inimii. 

După ce au terminat de decorat inimile, spune-le să le ia acasă și să le pună într-un loc în care să le vadă zilnic (ex: pe oglindă, 
ușă, perete, Biblie etc). Sfârșește cu o rugăciune în grup despre frumusețe – ca fetele să își cunoască adevărata frumusețe.

Lasă timp la sfârșit pentru ca fetele să facă poze. Puteți face poze cu ele ținând inimile care spun „Frumusețea vine din inimă”.

LECTIA

#3
,
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Capodoperă
Frumusete și Identitate,
Recuzită: bucăți de hârtie, pixuri și markere

ACTIVITATE:
Când fetele ajung, roagă-le să deseneze ceva cu tema „frumusețe”. De exemplu: un apus, munți, o floare, 
un om, un autoportret, cerul, etc.

SCRIPTURĂ:
Căci noi suntem lucrarea Lui, creați în Cristos Isus pentru faptele bune pe care le-a pregătit Dumnezeu mai 
dinainte, ca să umblăm în ele. Efeseni 2:10 NTR

PUNCT DE DISCUȚIE:
Când un artist creează o operă de artă, petrece ore și ore pentru a o transforma într-o capodoperă. Fiecare dintre voi ați creat 
o operă de artă azi; ați pus suflet în ea. Opera de artă pe care ai făcut-o reprezintă cine ești, pentru că a fost creată de tine: 
este capodopera ta. Nicio operă de artă nu este la fel ca alta, indiferent cât de mult încerci să o copiezi; fiecare este diferită 
într-un fel sau altul. În același fel, Dumnezeu ne-a creat și El spune că suntem foarte bune. Dumnezeu nu face greșeli. El face 
capodopere, iar fiecare capodoperă este unică.

Efeseni 2:10 spune că suntem capodopera lui Dumnezeu și că am fost create cu un scop măreț. Ca o capodoperă, 
reprezentăm caracterul lui Dumnezeu și am fost create să-i inspirăm pe ceilalți, arătându-ne frumusețea adevărată și unică. 
Fiecare suntem unice și importante. 1 Corinteni 12:12-26 spune că fiecare suntem diferiți, dar suntem foarte importanți 
pentru că fiecare parte din trup are aceeași importanță. De aceea, astăzi, nu uita că ești importantă. Nu ești o greșeală; ești 
o capodoperă unică pe care Dumnezeu a creat-o cu un scop măreț! 

DISCUȚIE: 
Numește câțiva oameni care te inspiră și pe care îi respecți? Ce îi face unici? Ce anume te inspiră la ei? Ce te face unică?

Pe spatele fiecărui desen făcut de fete, pune-le să scrie lucruri încurajatoare. Răspunde la următoarele întrebări: Ce le face 
unice? Ce îți place la ele? (Folosiți acest timp pentru a vă încuraja una pe alta. Fiecare fată are în jur de 2 minute pentru a 
scrie un lucru încurajator pe spatele unui desen, apoi îl dă persoanei următoare. Faceți acest lucru până când fiecare fată a 
scris pe toate desenele). Acum uitați-vă la ce au scris oamenii. Luați-vă timp pentru a recunoaște ce vă face unice.

Care este scopul nostru, ca fete glittr? (Răspunde pentru grup: pentru a reflecta lumina lui Dumnezeu, lucru care poate fi făcut 
prin unicitatea lor: personalitate, talente, abilități, etc).

RĂSPUNS:
• Întreabă pe cineva pe care-l respecți următoarele întrebări:

• Cum îți poți descoperi scopul?
• Cum îți poți folosi unicitatea pentru a reflecta lumina lui Dumnezeu?

• Timp de o săptămână, fii atentă la lucrurile la care ești bună și care te fac unică. Apoi, răspunde la 
următoarele întrebări în jurnal:
• Care crezi că este scopul tău?
• Cum poți reflecta lumina lui Dumnezeu?

Joc extra: Jocul „Un trup” (Vezi Activitatea #5)

LECTIA

#4
,
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Purificată
Frumusete și Identitate,
Recutiză:jurnale și pixuri

ACTIVITATE:
Jocul „Telephone Pictionary” (Vezi Activitatea #3)

SCRIPTURĂ:
Dar, Doamne, Tu ești Tatăl nostru; noi suntem lutul, și Tu, olarul care ne-ai întocmit: suntem cu toții lucrarea 
mâinilor Tale. Isaia 64:8

PUNCT DE DISCUȚIE: 
Ai văzut vreodată pe cineva făcând o cană din lut? La început, este formată doar din bucăți mari de lut, aer și crăpături. În timp 
ce olarul îi dă formă cănii, trebuie să înlăture părți din lut. Durează mult timp pentru a scăpa de toate bucățile mari, aerul și 
crăpăturile. Dar, într-un final, cana este completă. Isaia 64:8 ne compară cu lutul. Dumnezeu este olarul, iar el ne formează 
și ne transformă în mod constant. Noi suntem capodopera Lui pe care El o purifică iar și iar. În timp, Dumnezeu te va purifica 
pentru a semăna mai mult cu El. El va continua să te facă frumoasă și pe dinăuntru și pe dinafară. Poate că va schimba 
atitudinea noastră, modul în care vorbim cu oamenii, modul în care îi privim pe ceilalți și chiar modul în care ne privim pe noi. 
El dorește să înlăture fiecare lucru care ne împiedică din a fi mai mult ca El. Lecția importantă este aceasta: Dumnezeu ne 
iubește atât de mult încât nu vrea să ne lase așa cum suntem și să uite de noi. Vrea să continue să ne facă mai frumoase, 
atât pe dinăuntru, cât și pe dinafară. Tu ești capodopera Lui!

JURNAL:
Scrie în jurnal răspunsurile la următoarele întrebări:
• Care sunt câteva dintre lucrurile pe care Dumnezeu ar putea încerca să le înlăture 

din viața ta? (Mai pe scurt: care este un lucru de care Dumnezeu vrea să te 
scape, pentru ca tu să poți fi mai mult ca El?)

• Dumnezeu te iubește atât de mult încât vrea să te îmbunătățească. Ai făcut 
vreodată un lucru și după ai încercat să-l îmbunătățești?

• Dacă da, compară acest lucru cu faptul că Dumnezeu te va transforma, ca 
să devii cea mai bună variantă a ta. Cum te face acest lucru să te simți? 
(entuziasmată, specială, iubită, sau nu?)

RUGĂCIUNE:
Mulțumește-I lui Dumnezeu pentru că ne-a făcut frumoase, dar pentru că ne iubește atât de mult continuă să ne facă și mai 
frumoase. Mulțumește-I pentru credincioșia și pentru dragostea pe care o are față de noi.

*Videoclip: 
• Prima opțiune: Oprește volumul videoclipului și începe discuțiile, în timp ce îl arăți în fundal.
• A doua opțiune: Oprește volumul videoului și pune un cântec în timp ce videoul rulează, iar fetele scriu în jurnal: 
http://www.glittr.ro/frumusete-identitate/

LECTIA

#5
,
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Fii mândră
Frumusete și Identitate,
Recuzită: Puteți folosi jurnalele – nu este nevoie de nimic în această săptămână

SCRIPTURĂ:
Tu mi-ai întocmit rinichii, Tu m-ai țesut în pântecele mamei mele. Te laud că sunt o făptură așa de minunată. 
Minunate sunt lucrările Tale, și ce bine vede sufletul meu lucrul acesta! Psalm 139: 13-14

PUNCT DE DISCUȚIE:
Acum este timpul. Este timpul ca noi să ne ridicăm și să fim mândre de cine suntem. 
Am învățat că suntem frumoase. Știm că suntem făcute după chipul și asemănarea lui 
Dumnezeu și înfățișăm caracterul Său. Știm că fiecare dintre noi este o fată a Regelui Prea 
Înalt – o prințesă, de fapt! Știm că Dumnezeu ne-a făcut pe fiecare unică, în așa fel încât 
să reflectăm lumina Lui în atâtea moduri diferite. De asemenea, am învățat că pe măsură 
ce creștem, Dumnezeu ne va face din ce în ce mai frumoase, purificându-ne. Dar astăzi 
este timpul ca noi să declarăm că suntem mândre de cine El ne-a făcut să fim. Psalmul 
139:13-14 spune că Dumnezeu ne-a creat și ne-a țesut când eram în pântecele mamelor 
noastre. Datorită acestui lucru, Îl putem lăuda pe Dumnezeu și putem proclama că suntem 
niște făpturi așa de minunate!

Mulți oameni ne spun să nu devenim prea mândre. Dar sigur este în regulă să fii 
încrezătoare în cine ești. În Psalmul 139, psalmistul spune: „Sunt o făptură așa de minunată!” Îmi pot imagina cum ar fi ca 
cineva să stea în mijlocul mulțimii, sărind și strigând: „Sunt minunată exact așa cum sunt! Iar tu nu poți face nimic în privința 
asta!” Dumnezeu se bucură când suntem mândre că suntem ale Lui și că suntem create de El. Ioan 1:5 spune: „Lumina 
luminează în întuneric, și întunericul n-a biruit-o.” 

Ca fete glittr, când suntem încrezătoare în cine suntem și reflectăm lumina lui Dumnezeu, lumea nu are nicio șansă în a ne 
doborî. Nici satan nu are nicio șansă. El ne va ataca când suntem slabe, când nu ne mai putem apăra. Când suntem slabe, 
nu mai avem puterea de a lupta. De aceea, trebuie să avem încredere în cine ne-a făcut Dumnezeu să fim - și pe dinăuntru 
ȘI pe dinafară! Atunci când suntem încrezătoare, indiferent de circumstanțele care ne apar în cale, putem fi puternice și să 
trăim viața la maximum. 

ACTIVITATE:
Jocul „Mațele încurcate” (Vezi Activitatea #4)

RĂSPUNS:
La fel ca în jocul „Mațele încurcate”, dacă devenim slabe și ne pierdem încrederea, acela este momentul în care vom pierde 
(la fel și când dai drumul la mâini, pierzi). Dar, vor fi momente în care nu te vei simți puternică și atunci este timpul să-ți 
amintești că ești o făptură așa de minunată. În săptămâna care urmează, te provocăm să memorezi Psalmul 139:13-14. 
Este un verset important de știut. Dacă îl memorezi și îl păstrezi în inima ta, vei putea să-ți amintești că ești frumoasă și că 
poți fi mândră de fata pe care Dumnezeu te-a creat să fii! Săptămâna viitoare, pune-le pe fete să-ți spună versetele.

LECTIA

#6
,
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Pretul este corect, ACTIVITATEA

#1Frumusete și Identitate,
Scopul jocului este ca fetele să înțeleagă că sunt neprețuite și că nu poate fi pus un preț pe ele – pentru că 
sunt atât de speciale și valoroase.

RECUZITĂ:
• 10 obiecte care sunt folosite zilnic și care pot fi cumpărate de la un magazin (Încearcă să ai o 

varietate de obiecte – mâncare, produse de curățenie, instrumente etc.)
• O masă
• Un lider voluntar

ARANJARE ȘI INSTRUCȚIUNI:
• În cameră, pune o masă pe care să se afle cele 10 obiecte, în așa fel încât fetele să le vadă, când 

intră în cameră
• Împarte fetele în 2 sau 3 echipe
• Pe o bucată de hârtie, fetele trebuie să scrie cam cât cred că ar costa fiecare obiect 
• Fetele au aproximativ 10 minute pentru a ghici prețurile
• Cine a spus cel mai apropiat preț, primește un punct. Câștigă echipa cu cele mai multe puncte!

La sfârșit, după ce fetele au ghicit prețurile pentru toate obiectele, adu ultimul lucru: liderul voluntar. Pune-le pe fete să 
ghicească cât ar trebui să coste; dă-le un minut sau două la dispoziție. Dacă/când li se pare greu de ghicit, poți începe lecția.
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Modele de frumusete, ACTIVITATEA

#2Frumusete și Identitate,
Ținta acestei activități este ca fetele să aibă un timp fain îmbrăcându-se frumos. Dar scopul acestei activități 
este de a le arăta că frumusețea nu este ceva exterior, ci își are originea în inima lor.

RECUZITĂ:
Dacă este posibil, decorează locul de întâlnire pentru a-l face drăgut. Dacă nu este posibil, este în 
regulă.

Tu, liderul șef, asigură-te că ești îmbrăcată cât mai ciudat. Asigură-te că hainele tale nu se asortează 
și că părul sau machiajul tău sunt neobișnuite.

ARANJARE ȘI INSTRUCȚIUNI:
Când toate fetele ajung, pot avea un timp pentru a face poze una cu alta. Tu trebuie să rămâi în 
afara camerei puțin timp, ca ele să petreacă timp împreună. Ceilalți lideri trebuie să se ocupe de 
fete în această perioadă. După ce trece puțin timp, fetele trebuie să se așeze într-un cerc. Atunci 
intri tu și vezi reacțiile fetelor – amintește-ți reacțiile! Începeți discuțiile imediat.

La sfârșitul timpului de răspuns și rugăciune, fetele pot face poze iar. De data asta, să facă poze și cu inimile de hârtie pe care 
scrie „Frumusețea vine din inimă”.
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Telephone Pictionary ACTIVITATEA

#3Frumusete și Identitate,
Scopul jocului este ca fetele să se distreze. Fiecare fată va începe cu o propoziție și va spera să aibă același 
mesaj la sfârșitul jocului.

RECUZITĂ:
• foi A4, tăiate în 4
• pixuri

ARANJARE:
(Ai nevoie de bucățile de hârtie deja tăiate în 4.)
• fă teancuri de hârtii cu numărul total de fete care joacă (de exemplu: dacă joacă 12 fete, trebuie să existe 12 teancuri a 

câte 12 bucăți de hârtie.)
• dă-i fiecărei fete un teanc de hârtie. Spune-le să numeroteze fiecare pagină în colțul drept de jos.

INSTRUCȚIUNI:
• Pe prima pagină, spune-le fetelor să SCRIE o propoziție.
• După ce toate fetele au scris o propoziție, trebuie să dea persoanei din dreapta tot teancul de 

hârtie.
• Când fiecare fată a primit un nou teanc de hârtie, vor citi propozițiile. După ce au citit, vor pune 

pagina cu propoziția la finalul teancului. Apoi, vor desena mesajul propoziției pe pagina 2 (acum 
prima pagină din teanc)

• După aceea, fiecare fată va da mai departe tot teancul de hârtie
• După ce se vor uita la desen, vor pune pagina la capătul teancului și vor scrie o propoziție pe 

pagina 3, încercând să spună ce propoziție ar fi putut fi descrisă. După aceea, dați mai departe 
teancurile.

• Faceți în continuare aceste lucruri:
• Desen. Mai departe. Scris. Mai departe. Desen. Mai departe. Scris. Mai departe. Etc
• Jocul se termină când fiecare fată primește teancul original de hârtie. Acum urmează partea 

distractivă: pune fiecare fată să se uite la teancul ei de hârtie și să vadă cum a evoluat propoziția și 
la ce s-a ajuns.

REGULI:
• Poți să te uiți doar la pagina care se află deasupra teancului pe care l-ai primit și care îți indică ce trebuie să scrii sau 

să desenezi pe următoarea pagină. Nu te poți uita la mai multe desene sau propoziții deja făcute.
• Nu-i arăta altcuiva teancul de hârtii în timpul jocului.
• Nu vorbi cu ceilalți despre propozițiile sau desenele pe care le faceți în timpul jocului. Vorbiți despre asta după ce se 

termină jocul.
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Matele încurcate, ACTIVITATEA

#4Frumusete și Identitate,
Scopul jocului este ca fetele să se distreze și să întărească relațiile deja existente. Trebuie să dezlege nodul 
pentru a face cercul complet.

RECUZITĂ: 
• Oameni

ARANJARE ȘI INSTRUCȚIUNI:
• Pune pe fiecare să stea într-un cerc, atingându-și umerii.
• Fiecare trebuie să își întindă mâinile și să ia alte 2 persoane de mâini. NU pot lua mâinile unor 

persoane de lângă ele. De asemenea, nu pot lua ambele mâini ale aceleiași persoane; trebuie 
să iei 2 mâini ale unor persoane diferite.

• Apoi, încercați să vă descurcați, făcând un cerc mare! Vorbiți și dezvoltați o strategie!

REGULI:
• Nu ai voie să dai drumul unei mâini pentru a dezlega nodul. Trebuie să rămâneți conectați pe 

toată perioada jocului. Dacă oamenii trișează, tot grupul pierde jocul.
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Un trup ACTIVITATEA

#5Frumusete și Identitate,
Scopul acestui joc este ca fetele să se distreze și să învețe mai multe despre importanța fiecărui membru 
din trup.

RECUZITĂ:
Depinde de numărul de jucători. Pentru fiecare echipă vei avea nevoie de:
• Un tricou – XXL sau XXXL
• O pereche de pantaloni – XXL sau XXXL
• 3 eșarfe de legat la ochi
• Un coș de haine
• Obiecte de pus în coș

• Idei de obiecte:
• Conseve de mâncare
• O minge mare

*Jocul este mai amuzant dacă obiectele nu pot fi ridicate cu o singură mână. Pentru fiecare echipă e nevoie de aceleași 
tipuri de obiecte.

ARANJARE:
Formați echipe de câte 4 persoane:
• O persoană este „ochii și gura”
• O persoană este „creierul”
• O persoană este „1/2 din trup”
• O persoană este „1/2 din trup”

PREGĂTIRI PENTRU JOC:
• „Trupul” intră în pantaloni și tricou împreună (apoi legați-i 

la ochi)
• „Creierul” stă în spatele „trupului” și este legat la ochi
• „Ochii și gura” stau în spatele „creierului”.

INSTRUCȚIUNI:
• „Ochii și gura” îi șoptesc „creierului” ce să-i spună „trupului” să facă.
• Trupul încearcă să pună obiectele predesemnate în coșul lor.
• Când toate obiectele sunt puse în coșul loc, echipa se așază.
• „Ochii și gura” strigă „GATA!”
• Prima echipă care se așază câștigă.

REGULI:
• Nu trișați!
• „Ochii și gura” pot doar să șoptească „creierului”.
• „Creierul” este singurul care poate vorbi.
„Trupul” nu-și poate folosi mâinile care sunt înăuntrul tricoului.

 



Ridică-te! Strălucește! Căci lumina ta a venit și slava 
Domnului a răsărit peste tine.

Isaia 60:1 NTR


